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KURIER
OD REDAKCJI
Drodzy czytelnicy!

Produkcyjny wir w FEZ
Plany, założenia, produkcja - te nieustanne podstawy
gwarantują nam rynkową stabilizację. Nasza załoga mimo
trudnej sytuacji w całej Polsce, nie poddaje się, tylko
dynamicznie działa. Chcemy, aby nasze wyroby dalej podbijały
rynek elementów złącznych!

W kolejnym numerze naszej gazety
firmowej przeczytacie co nieco na temat
tego, kto... ma rację. Dowiecie się także
jak poradzić sobie z awarią... toalety! Z
kolei w kąciku rozrywki pojawi się nowa
dawka dowcipów.
A w rubryce
produkcyjnej
znajdziecie
garść
informacji o procesie powstawania
biżuterii!

Redaktor naczelna
Katarzyna Rado
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FEZieton
Katarzyna Rado
Walka o rację

Fot.: www.canva.com

W dzisiejszym świecie dość często zadajemy sobie pytanie: Kto ma zawsze
rację? – Prezes lub Dyrektor? Klient, sprzedawca… a może mąż lub żona? Ot i
dylemat współczesności...
Zacznijmy od... sedna: kategoria zarówno mężów, jak i żon, którzy mocno wierzą,
że zawsze wiedzą najlepiej, istnieje! Najczęściej taki osobnik nazywany jest
mądralą, wykonując nieomylne wyroki z zachowaniem roli sędziego i doradcy.
Jej bądź jego komunikat formułowany jest jednoznacznie, bez zbędnych
kontekstów i cienia wątpliwości. "Obowiązkiem" mądrali jest pouczanie
każdego, na kogo akurat wypadnie kostka. Mądrala lubi czynić, na tę
okoliczność, długie i nudne perory. Warto zatem dokonać pewnego podziału.
Posegregujmy na grupy wszystkich tych, których rozpoznajemy w kategorii "ten
ma zawsze rację". Pierwszy sort, to ci, którzy są dozorowani i wiele od nich
zależy. Drugi sort, to ci, którzy sami z siebie zagarnęli wyższość nad innymi,
uważając, że od nich zależy najwięcej. Tutaj należy zadać sobie pytanie: Który
sort powinien mieć patent na bycie mądralińskim? Najbardziej logiczna i
sprawiedliwa wydaje się odpowiedź: jedni i drudzy.
A co w tym całym ambarasie jest najważniejsze? A no to, że każdy, chcący mieć
rację absolutną, zawsze tę rację będzie posiadał. A dlaczego? Bo od początku
zadba o to, aby wszyscy inni uważali podobnie, przyznając tym samym rację
danej mądrali. Wniosek jest prosty: najbardziej liczą się siła woli oraz
niezłomność charakteru.

Czy wiesz, że...
Słowo „metal” pochodzi od greckiego słowa „metallon”, które oznacza wydobywać,
wydobywać lub wydobywać z ziemi
W temperaturze pokojowej wszystkie metale są ciałami stałymi, z wyjątkiem rtęci, która
jest cieczą.
Skorupa ziemska jest bogata w aluminium, ale pierwiastkiem występującym w
największej ilości na całej Ziemi jest żelazo, które stanowi dużą część jądra Ziemi.
Wiele metali jest ciężkich lub gęstych, chociaż niektóre metale, takie jak lit, są
wystarczająco lekkie, aby unosić się na wodzie.
Metale znane jako metaloidy lub półmetale mają właściwości zarówno metali, jak i
niemetali.
Wolfram to metal o najwyższej temperaturze topnienia. Tylko węgiel, niemetal, ma
wyższą temperaturę topnienia wszystkich pierwiastków.
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Ciekawość to pierwszy
stopień do... PRODUKCJI

Fot.: www.canva.com

Srebrna, złota, z kamieniami albo bez. Współczesny rynek nasycony
jest kolekcjami różnorodnych biżuterii. Nas jednak będzie interesował
proces ich powstawania - krok po kroku.
1. Projektowanie biżuterii
Na podstawie przedstawionego pomysłu projektant przygotowuje cyfrowy projekt.
Jest on tworzony z dbałością o szczegóły, żeby jak najbardziej odzwierciedlał
produkt w efekcie końcowym.
2. Wizualizacja projektu
Na tym etapie należy nanieść ostateczne zmiany oraz zaakceptować projekt.
3. Realizacja – proces produkcji
Po zaakceptowaniu projektu następuje produkcja biżuterii. Proces ten jest mniej lub
bardziej skomplikowany. Wymaga specjalistycznego sprzętu oraz odpowiednio
wykwalifikowanej kadry.
4. Wizualna kontrola jakości
Każdy wyrób musi zostać poddany wnikliwej kontroli wizualnej przez eksperta kierownika działu KJ. Przytoczone działania pozwalają wykluczyć produkty
niespełniające norm jakościowych.
5. Techniczna kontrola jakości
Za pomocą specjalistycznego urządzenia pomiarowego wykonuje się analizę
spektrometryczną. Dzięki temu wiadomo, że wyroby spełniają normy związane z
regulowaniem ograniczeń zawartości niebezpiecznych substancji takich jak nikiel,
kadm czy ołów. Ostatni etap to już finalizacja, czyli... gotowy produkt!

Poradnik Fabrykowicza

Fot.: www.canva.com

Na tapecie: Majsterkowanie
Misja: Naprawa niesfornej spłuczki - ZAWÓR
Problem z działaniem spłuczki prędzej czy później stanie się problemem każdego
mieszkania, dlatego warto wiedzieć, jak postępować w przypadku awarii naszej
toalety. Powodów może kilka, dlatego bardzo istotne jest zlokalizowanie przyczyn
usterki, aby możliwie szybko przystąpić do naprawy. W większości przypadków nie
jest to skomplikowane zadanie, zatem poradzi sobie z nim każdy, nawet jeżeli nie ma
zbyt dużego doświadczenia w majsterkowaniu.
Co należy zrobić? Po pierwsze powinniśmy sprawdzić ustawienie tzw. pływaka, który
jest połączony z zaworem doprowadzającym wodę. Dopływ jest zamykany po
osiągnięciu przez pływaka wyznaczonego poziomu, a to z kolei wiąże się z
regulowaniem jej ilości. To właśnie zbyt wysokie położenie pływaka jest częstym
powodem nieprawidłowej pracy mechanizmu napełniającego. Zawór nie ma w takim
przypadku możliwości domknięcia i woda napływa bez przerwy, a jej nadmiar jest
odprowadzany przez przelew awaryjny, który nie dopuszcza do przelania spłuczki.
Gdy ustawimy pływak na odpowiedniej wysokości, problem powinien zostać
rozwiązany - tłumaczą eksperci Castoramy.
Przyczyną awarii może być też zabrudzenie błonki membranowej, które
uniemożliwia jej właściwe domknięcie. Błonka ta znajduje się w zaworze, a
zanieczyszczenie powoduje, że woda napływa w sposób ciągły - tak jak ma to miejsce
w przypadku źle ustawionego pływaka. Jeżeli czyszczenie błonki nie pomoże,
powinniśmy wymienić cały zawór.

Rozerwij się!
Dwaj górale kłócą się kto
jest silniejszy
- ja 300kg
- ja400kg
- ja 500KG
JEDEN WPADŁ DO WODY I KRZYCZY
- JA TONĘ
- A JA DWIE
Kobieta dzwoni do radia i mówi:
- Znalazłam portfel, a tam 3000zł, czek na
10 tys. euro. Portfel jest pana Stanisława
Kowalskiego zamieszkałego przy ul.
Czerskiej 10 w Wa-wie. I mam gorącą
prośbę... proszę panu Stasiowi puścić jakąś
fajna piosenkę ode mnie.
Do egzaminatora lubelskiego WORD-u
(Wojewódzki Ośr. Ruchu Drogowego)
podchodzi facet:
- Wie pan, jutro mój syn zdaje egzamin na
prawo jazdy. Ale pewnie nie zda.
- A zakłada się pan o trzy tysiące, że zda? odpowiada egzaminator.
Jedzie facet BMW i złapał gumę. Zatrzymał
się na poboczu i zmienia koło.
Podjeżdża mercedes, wysiada z niego gość i
pyta:
- Co pan robi?
- Odkręcam koło - odpowiada facet.
Ten z mercedesa bierze kamień wali w
szybę i mówi:
- To ja wezmę radio.

- U nas w domu trzymamy gazety w
lodówce.
- Po co?
- Żeby mieć zawsze świeże wiadomości.
Oburzony klient do sprzedawcy:
- Sprzedał mi pan sweter, mówiąc, że jest on
z wełny, tymczasem na metce jest napisane,
że to poliester.
- Cii, to dla moli.
Magazynier do kolegi:
- Wiesz, u nas w magazynie są same skarby!
- Jak to?
- Trzeba nieźle się nakopać, aby coś
znaleźć.
W najwyższych górach świata, drogą nad
przepaścią jedzie autokar z turystami.
- I co, boicie się? - pyta przewodniczka.
- Tak! - krzyczą pasażerowie.
- To proszę robić to, co kierowca!
- A co robi kierowca?
- Zamyka oczy.
Dwaj turyści uwięzieni w zaspie widzą na
horyzoncie majaczącą sylwetkę. Po pewnym
czasie okazuje się, że jest to bernardyn z
butelką rumu na szyi.
- Jesteśmy uratowani! - woła jeden z
turystów. - Zbliża się najlepszy przyjaciel
człowieka!
- A do niego przywiązany jest pies! - dodaje
drugi.

Family Day theme announced
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Śledź nas na Facebooku i LinkedIn!
@FabrykaElementowZlacznych

E-Mail: fez@fez.pl
Kontakt - centrala telefoniczna:
32 30 72 535
Kontakt - Biuro Zarządu:
32 30 72 535

